Vändkors BAR ONE Unipod/Gate
BAR ONE är vändkors avsedda för bevakade entréer och lämpar sig väl för passager där personer med rullstol eller barnvagn behöver komma
igenom, eller där det behövs en snabböppnad
utrymningsväg.
BESKRIVNING
Vändkorsen BAR ONE är utrustade med en avancerad magnetdrivmotor (MDD, Magnetic Drive Motor), automatisk
funktion för att fälla ner armen vid en utrymningssituation
och en integrerad broms.
Genom funktionen ”Go Call” får den passerande en visuell
inbjudan till passage.

BAR ONE Unipod

Vändkorsen har följande säkerhetsutrustning:
• Detektering av s k tailgating (att två personer försöker gå
in direkt efter varandra)
• Detektering för skydd mot överklättring och underkrypning (tillval, se nedan)
• Möjlighet att ställa passagen stängd/låst
• Utrymningsläge
I standardutförande är vändkorsen avsedda för inomhusbruk (-25°C till +60°C), men med tillval kan de användas i
utomusmiljö under tak.
Huset har täckpaneler i borstat rostfritt stål, toppsektionen i
borstat rostfritt stål med plastkåpor i ändarna och armen är
tillverkad i rostfritt stål.
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TILLVAL OCH TILLBEHÖR
• Hållare för RFID-läsare (ovanpå eller
integrerad i toppsektionen)
• Trafikljuspanel
• Utomhuspaket (för installation utomhus
under tak)
• WAV-spelare
• USB converter/Ethernet converter
• Infraröda sensorer för detektering av
överklättring och underkrypning
• EasyTouch/TouchPanel/T-MON mjukvara
• SuperCap (batteribackup)
• Andra ytbeklädnader
• Andra toppsektioner
• Ramp (för installation på golv där
borrning/skärning inte är tillåtet (t ex
värmegolv)
• Armskydd i svart härdat gummimaterial

760 (std)
max 780

UTFÖRS AV BESTÄLLAREN
Framdragning respektive anslutning av
tomrör för matning och signalkablar.
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